B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN
KAMATAIRÓL, KONDÍCIÓIRÓL

Hatályos: 2017. május 01-től visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30-ig

Közzététel: 2017. április 27.
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Személyi kölcsön
Érvényes a 2017. május 01-től visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30-ig benyújtott
forint alapú személyi kölcsön igényélésekre.
Akciós kondíciók
Hitel kondíciók

Esedékesség

Igényelhető hitelösszeg

100.000-600.000 Ft

Futamidő

12-36 hónap

Referencia kamat

3 havi BUBOR*

Kamatfelár éves mértéke**

+ 11,99%/év

Elérhető
kamatkedvezmény***

Havi törlesztő részletekben fizetendő

Kamatkedvezmény mértéke: -1%
Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláról beszedéssel való törlesztés,
és 2 db/hó csoportos beszedési megbízás vagy a számlához kapcsolódó bankkártya + internet
banki szolgáltatás

Folyósítási jutalék (egyszeri)
Hitelbírálati díj

Engedélyezett hitelösszeg alapján
folyósításkor egy összegben a folyósított
összegből levonva

0 Ft

Folyósítást megelőzően

0%

Egyéb díjak, költségek
Megnevezés

Szerződésmódosítás díj

Mértéke
(a szerződött összeg
százalékában)

Esedékesség

2% maximum 50 000 Ft

Szerződésmódosítással egyidejűleg

1%

előtörlesztéssel egyidejűleg esedékes,ha az
előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés
szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam
meghaladja az egy évet

0,5%

előtörlesztéssel egyidejűleg esedékes, ha az
előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés
szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam
nem haladja meg az egy évet

2000,- Ft

A rendkívüli ügyintézésre vonatkozó kérelem
benyújtásakor kerül felszámításra

2100,- Ft/ levél

A postai küldemény megküldésekor kerül
felszámításra

Előtörlesztési díj

Rendkívüli ügyintézési díj
Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított eseti
igazolások, számlaegyenlegek díja

2000,- Ft
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Az Ügyfél által kért igazolások kiadásával egy
időben kerül felszámításra.

Késedelmi kamat mértéke:

A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a hitelező legfeljebb olyan mértékű
késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött
ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a
hitelszerződésekre a 17/A. §-ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.
Kamat mértéke (%/év)

Megnevezés

Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül
Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy

6%
6%

költségre

Teljes hiteldíj mutató (THM%)
15,43%****

*A referencia-kamat fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR

alapján kerül meghatározásra.
Az ügyleti kamat mértéke, a referenciakamat (3 havi BUBOR) változásából eredően, és azzal megegyező
mértékben változik minden év január, április, július, október hónapjának első munkanapján.
**Ha a kölcsön futamideje nem haladja meg a 36 hónapot, a Kamatfelár a futamidő végéig állandó.

A hitelek futamidejének függvényében a változó kamatozású hitelek kamatozása : referenciakamat + kamatfelár (fix)
Ha a kölcsönszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a
díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára
mindenkor érvényesíti.
Az Ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a Referencia-kamatláb változásából
eredően, azzal azonos mértékben változik.
***A kedvezményt a B3 TAKARÉK Szövetkezet a feltétel egymást követő 3 hónapban való teljesítetlensége esetén a hitel
további törlesztése idejére jogosult visszavonni.
45 napot meghaladó törlesztési késedelem esetén a B3 TAKARÉK Szövetkezet a kedvezményt jogosult visszavonni.
****A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével
történt, 500.000 Ft összegű, 3 éves futamidejű kölcsön esetén. A THM mutató számítása során az alábbi költségek, és
díjak kerültek figyelembe vételre: ügyleti kamat, számlavezetési alapdíj.

Reprezentatív példa:
Hitel teljes összege: 500.000 Ft
A hitel futamideje: 36 hónap
Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a hitelkamat:
12,19%
A teljes hiteldíj mutató (THM):15,43%
Törlesztőrészlet összege: 16.696 Ft
A folyósítási jutalék: nincs
Havi számlavezetési díj: 410 Ft (Go Netezz! Számla havi díja)
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 615 816 Ft
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 115 816 Ft
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A Személyi kölcsönre vonatkozó hitelszerződés megkötésekor a THM értéke nem lehet magasabb, mint a
szerződéskötés naptári félévét megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal
növelt értéke.
A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A teljes hiteldíj-mutató (THM) meghatározása

A 83 / 2010. (III. 25.) kormányrendelet alapján a THM mutató számítására az alábbi képletet kell alkalmazni:

Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő
költségekkel,
D1: az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege,
m: a hitelfolyósítások száma
m': az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma,
tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és
töredékévekben kifejezve, ezért t1=0,
s1: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartamévekben
és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.
A hitelre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános
Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.
B3 TAKARÉK Szövetkezet
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